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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตร ี

พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
 

 

กรมการพัฒนาชุมชน  ได้เริ่มดําเนินงานพัฒนาสตรีในชนบทตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาตั้งแต่  
พ.ศ.  ๒๕๐๕  จนถึงปัจจุบัน  โดยยึดนโยบายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อมเก่ียวกับคุณลักษณะส่วนตัว  ชีวิตในครอบครัว  และการมี
ส่วนร่วมในสังคม  โดยกระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเริ่ม  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีความกระตือรือร้น  
มีความเชื่อม่ันในตัวเอง  สามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้  ตลอดจนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ
และมีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรีในแต่ละระดับ  เพื่อเป็นแกนนํา
ในการคิด  ตัดสินใจ  วางแผน  แก้ไขปัญหาชนบทและการพัฒนาสตรี  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบและอนุมัติให้ประกาศใช้ปฏิญญาสตรีไทยอย่างเป็นทางการ  เม่ือวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๓๗  
โดยให้หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กร  ธุรกิจ  ส่ือมวลชนและประชาชนร่วมมือกันในการพัฒนาสตรี  
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี  
พ.ศ.  ๒๕๓๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีมี  ๔  ระดับ  คือ  หมู่บ้าน  ตําบล  อําเภอ  และจังหวัด  

ประกอบด้วยผู้มีตําแหน่งทางการบริหารดังนี้  ประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก  ประชาสัมพันธ์  
และตําแหน่งอ่ืนตามความจําเป็นและเหมาะสม 

ข้อ ๔ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน  เรียกชื่อโดยย่อว่า  “กพสม.”  ประกอบด้วย  สตรี
ที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนในหมู่บ้านนั้น  มีจํานวนอย่างน้อยเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน  โดยให้
นายอําเภอ  หรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอเป็นผู้แต่งตั้ง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) สํารวจปัญหาความต้องการของสตรีในหมู่บ้าน 
(๒) เสนอปัญหาและจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาสตรี 
(๓) เสนอแผนงาน  โครงการแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  (กม.)  เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาตําบล 
(๔) สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสตรี  เด็ก  และเยาวชน 
(๕) ปฏิบัติงานโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีในหมู่บ้าน 
(๖) จัดทําทะเบียนครุภัณฑ์ขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบ 
(๗) ติดตามผลและประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน 
(๘) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
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ข้อ ๕ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล  เรียกชื่อโดยย่อว่า  “กพสต.”  ประกอบด้วย  ประธาน  
และกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน  หมู่บ้านละสองคน  โดยให้นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํา  
ก่ิงอําเภอเป็นผู้แต่งตั้ง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   

(๑) รวบรวมปัญหาและความต้องการของสตรีในตําบล 
(๒) วิเคราะห์ปัญหา  สาเหตุ  แนวทางแก้ไข 
(๓) จัดทําแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน

เสนอแล้วนําเสนอสภาตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล  เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาตําบล  ๕  ปี   
และแผนพัฒนาตําบลประจําปี 

(๔) ประสานงานกับสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  หน่วยงานภาครัฐบาล   
และเอกชน  เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่ม  องค์กรต่าง ๆ  ในการพัฒนาสตรี  เด็ก  และเยาวชน  รวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ  ในตําบล 

(๖) ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีในตําบล 
(๗) ติดตาม  ประเมินผล  การดําเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
(๘) จัดทําทะเบียนข้อมูลเก่ียวกับสตรี  เด็ก  และเยาวชนในตําบล 
(๙) ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการดําเนินงานพัฒนาสตรี  เด็ก  และเยาวชนในตําบล 

(๑๐) ดําเนินงานอ่ืนตามที่สภาตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลและทางราชการมอบหมาย   
(๑๑) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล  อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
ข้อ ๖ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ  เรียกชื่อโดยย่อว่า  “กพสอ.”  ประกอบด้วย  ประธาน  

และกรรมการพัฒนาสตรีตําบล  ตําบลละสองคน  และสตรีที่ทําประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรี 
ของอําเภออีกจํานวนห้าถึงสิบคน  โดยให้ผู้วา่ราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) รวบรวมปัญหาและความต้องการของสตรี  เด็ก  และเยาวชนในอําเภอ 
(๒) วิเคราะห์ปัญหา  สาเหตุ  แนวทางแก้ไข  และจัดทําแผนงานโครงการเร่งด่วน  หรือ

กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลเสนอในแผนพัฒนาตําบล  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีจังหวัด  เพื่อขอรับการสนับสนุน 

(๓) ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  (กพอ.)  หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน  
เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์ 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่ม  องค์กรต่าง ๆ  ในการพัฒนาสตรี  เด็กและเยาวชน  รวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ  ในอําเภอ 

(๕) ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล  และคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมู่บ้าน 
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(๖) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญเก่ียวกับสตรี  เด็ก  และเยาวชน  เช่น  วันแม่แห่งชาติ   
วันครอบครัว  วันสตรีสากล  วันเด็กแห่งชาติ  วันกตัญญู  และวันสําคัญอ่ืน ๆ  ของทางราชการ 

(๗) ติดตาม  ประเมินผล  การดําเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
(๘) จัดทําทะเบียนข้อมูลเก่ียวกับสตรี  เด็ก  และเยาวชนในอําเภอ 
(๙) ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการดําเนินงานพัฒนาสตรี  เด็ก  และเยาวชนในอําเภอ 

(๑๐) ดําเนินงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  (กพอ.)  และทางราชการมอบหมาย 
(๑๑) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ  อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
ข้อ ๗  คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด  เรียกชื่อโดยย่อว่า  “กพสจ.”  ประกอบด้วย  ประธาน  

และกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ  อําเภอละสองคน  และสตรีที่ทําประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรี 
ของจังหวัดอีกจํานวนห้าถึงยี่สิบคน  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดเป้าหมายและแผนการดําเนินงานโดยประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริม 
และประสานงานสตรีแห่งชาติ  (กสส.)  ในการสนับสนุนองค์กรสตรีในส่วนภูมิภาค 

(๒) รวบรวมปัญหาและความต้องการของสตรี  เด็ก  และเยาวชนในจังหวัด 
(๓) วิเคราะห์ปัญหา  สาเหตุ  แนวทางแก้ไข  และจัดทําแผนงาน  โครงการเร่งด่วนหรือ  

กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเสนอ 
(๔) ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  (กพจ.)  หน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน  

เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่ม  องค์กรต่าง ๆ  ในการพัฒนาสตรี  เด็ก  และเยาวชน  รวมทั้ง

กิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ  ในจังหวัด 
(๖) ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ  คณะกรรมการ

พัฒนาสตรีตําบล  และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 
(๗) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญเก่ียวกับสตรี  เด็ก  และเยาวชน  เช่น  วันแม่แห่งชาติ   

วันครอบครัว  วันสตรีสากล  วันเด็กแห่งชาติ  วันกตัญญู  และวันสําคัญอ่ืน ๆ  ของทางราชการ 
(๘) ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
(๙) จัดตั้งชมรมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาสตรี  เด็ก  และเยาวชนในจังหวัด 

(๑๐) จัดทําทะเบียนข้อมูลเก่ียวกับสตรี  เด็ก  และเยาวชนในจังหวัด 
(๑๑) ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการดําเนินงานพัฒนาสตรี  เด็ก  และเยาวชนในจังหวัด 
(๑๒) ดําเนินงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดและทางราชการมอบหมาย 
(๑๓) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด  อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
ข้อ ๘ ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับ  ต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นสตรีและมีสัญชาติไทย 
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(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจําในหมู่บ้านนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน 
(๔) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๕) มีพื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าประถมศึกษาตอนต้น  หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า   

ไม่ต่ํากว่าประโยคประถมศึกษาตอนต้น 
(๖) เป็นนักพรต  หรือนักบวช 
(๗) เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  วิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือน   

ไม่สมประกอบ 
(๘) เป็นผู้ประกอบสัมมาอาชีวะ  ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
ข้อ ๙ คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับมีวาระอยู่ในตําแหน่งได้คราวละสี่ปี  นับแต ่

วันแต่งตั้งเป็นต้นไป  และอาจได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานต่อไปได้อีก 
ข้อ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการแต่ละระดับ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง  

ของกรรมการทั้งหมดที่อยู่ในตําแหน่งจึงจะเป็นองค์ประชุม 
มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน   

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ ๑๑ ให้นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

แล้วแต่กรณีพิจารณาให้บุคคลที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีที่ได้รับแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง  ตามข้อ  ๘ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ไปจากหมู่บ้าน  ตําบล  อําเภอ  หรือจังหวัด  ที่ตนประกอบอาชีพอยู่เกินสามเดือน 
(๕) คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับแล้วแต่กรณี  มีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของ

คณะกรรมการ  มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย
แก่หมู่บ้าน  ตําบล  อําเภอ  หรือจังหวัด 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่บุคคลซ่ึงเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับ  พ้นจากตําแหน่ง 
ก่อนครบวาระ  และมีวาระการปฏิบัติงานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  ให้ดําเนินการคัดเลือกขึ้นใหม่แทน
บุคคลเก่าภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างตามวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  และให้ผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้ง  อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซ่ึงตนมาดํารงตําแหน่งแทน   

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับ  อาจมีที่ปรึกษาได้ตามความเหมาะสม  โดยให้ 
ผู้มีอํานาจมีคําส่ังแต่งตั้งได้ตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗ 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อ ๑๔ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับ  มีหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านวิชาการ  
ระเบียบกฎหมาย  และช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี  หรือตามที่
คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับร้องขอ 

ข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีที่มีลักษณะเป็นผู้นํา  
มีโอกาสเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับ  โดยพิจารณาจากสตรีที่มีลักษณะเป็นผู้นําที่อยู่ใน
หมู่บ้าน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  เป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีในแต่ละระดับ 

ข้อ ๑๖ โครงการต่าง ๆ  ที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการบริหารการพัฒนาชนบทและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ดําเนินงานในหมู่บ้าน  
และตําบล  ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและหรือสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  ร่วมกับองค์กรสตรี
เป็นผู้ดําเนินงานและรับผิดชอบ 

ข้อ ๑๗ ให้เจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนจัดฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมู่บ้าน  คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล  และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ  และคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีจังหวัด  ที่ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้ง  เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน  และสามารถนําไป
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๑๘ ให้กรมการพัฒนาชุมชนเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับการพัฒนาองค์กรสตรีและการพัฒนาสตรี  
โดยประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนที่เก่ียวข้องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค  
ในการวางแผนและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี 

ข้อ ๑๙ ให้กรมการพัฒนาชุมชนกําหนดรูปแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์ขององค์กรสตรี   
และบัตรประจําตัวของคณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับ  โดยนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจําก่ิงอําเภอหรือผู้ซ่ึงนายอําเภอมอบหมาย  และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในบัตรประจําตัวของคณะกรรมการพัฒนาสตรีในแต่ละระดับ 

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับ  รายงานผลการปฏิบัติงานให้อําเภอ  จังหวัด  
และกระทรวงมหาดไทยทราบ  ภายในเดือนมกราคม  พฤษภาคม  และกันยายน  ของทุกปี  การรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด 

ข้อ ๒๑ ให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้  คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

อารีย์  วงศ์อารยะ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 


